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Vårens glasögonbågar är här! 
– Synoptiks glasögonstylister tipsar om senaste trenderna 
 
Våren är snart här och med den nya härliga glasögonbågar. Trender och former som vi sett 
under hösten är fortsatt starka men med nya uttryck. Transparenta bågar, 90-tal, sportiga 
inslag och en blandning av kulturer är alla starka ledord. Helene Hjertberg, glasögonstylist 
på Synoptik, ger oss en trendspaning för våren 2018.  
 
– Runda bågar har länge varit en stark trend, men nu börjar de mjuka formerna få sällskap av 
andra geometriska former. För den som gillar färg så bjuder våren på pasteller, men också 
härliga varma röda nyanser på bågarna, säger Helene Hjertberg, optiker och glasögonstylist på 
Synoptik.  
 
Transparenta bågar 
Den transparenta trenden kom redan förra året och nu ser vi den hos så gott som alla stora 
märken. Har du inte vågat testa innan, så är det läge nu! Bågarna kan antingen vara helt 
transparenta eller i en pastellton.  

Tillbaka till 90-talet  
90-talet har sedan ett tag tillbaka varit starkt inom klädmodet och är här för att stanna även 
inom glasögonmodet. Mycket inspiration kommer från street-modet och graffitti, men med en 
twist. Smala bågar i tunn metall, aviatorbågar, olika geometriska former och cat-eye är alla stilar 
som vi känner igen från The 90’s.  
 

Sportig twist 
Klädmodet har även starka influenser ifrån sport- och streetwear och detsamma gäller glasögon. 
Stilen passar en aktiv livsstil men är också moderiktig och stilfull. Med detaljer som t.ex. gummi 
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och starka färgklickar på bågarna får glasögonen en snyggt sportig känsla. Nytt under våren är 
att Synoptik får in bågar från Armanis herrkollektion, varav många i sportiga modeller. 
 

 
Blandade kulturella uttryck 
Bland många märken är inspirationen från olika kulturer tydlig. I en värld med gränser skapas 
design och konst som strävar efter att vara gränslös och som vill knyta världen närmare 
samman. Detta uttrycks i glasögonmodet med bland annat nytänkande tolkningar och 
kombinationer. Tonerna är röda, bruna och gula med kryddor som inspiration. Havannafärger 
och varma nyanser är ett genomgående tema. En elegant och spännande stil som skapas när 
olika kulturer möts och tolkas på nya sätt.   
 

 
 
 
För mer information: 
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